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 Această lucrare sintetizează opiniile cetățenilor și practicienilor cu privire la politica de coeziune 

a UE și  realizează o analiză comparativă în scopul de a înțelege dacă există percepții diferite asupra 

acestei politici și asupra implementării ei între cele două categorii de actori regionali. Nouă regiuni ale 

UE sunt incluse în acest studiu, reprezentând realitatea complexă și eterogenă a performanței politicii de 

coeziune a UE și a determinanților săi multidimensionali: dezvoltarea socio-economică, politică și 

demografică. Pentru fiecare regiune, s-a avut în vedere considerare identificarea nevoilor regionale, 

urmată de o evaluare a eficacității politicii UE în a răspunde problemelor revelate. Ambele  aspecte au 

fost studiate la nivelul cetățenilor și al practicienilor/experților în politica de coeziune, fiind urmate de o 

analiză comparativă care ajută la înțelegerea faptului că politica de coeziune a UE este sau nu percepută și 

înțeleasă de cetățeni în același mod în care a fost concepută de către practicieni. 

Analiza comparativă a ajutat la evidențierea punctelor de convergență și divergență dintre cetățeni și 

experți în ceea ce privește necesitățile de intervenție publică prin intermediul politicii de coeziune și 

evaluarea eficacității acestor intervenții, contribuind astfel la o mai bună înțelegere a percepției generale a 

UE de către publicul larg. 
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 This paper targets to synthesize the citizens’ and practitioners’ views on EU Cohesion Policy and 

to compare them in order to understand if there are different perceptions of this policy and its 

implementation between these two categories of regional actors. Nine EU regions are included in this 

study representing the complex and heterogeneous reality of EU Cohesion Policy performance and its 

multidimensional determinants in terms of socio-economic, political, and demographic development. For 

each region, the identification of the relevant regional needs is considered, followed by an assessment of 

the EU policy effectiveness in responding to the revealed issues. Both have been pursued at the level of 

citizens and of Cohesion Policy practitioners and are followed by a comparative analysis that helps to 

understand whether the EU Cohesion Policy is perceived and understood by citizens in the same way as it 

has been conceived by practitioners. The comparative analysis helped shed light on the convergence and 

divergence points between citizens and experts with regard to the public intervention needs through 

Cohesion Policy and in the evaluation of the effectiveness of these interventions, thus contributing to a 

better understanding of the general perception of the EU by the large public.  
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